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Abstract
The aim of this research was to determine the mediator role of self-compassion in the effect
of personality traits on positive psychological functioning among female university students
of Isfahan city. For this purpose from among female students of Isfahan university, Isfahan
University of Medical Science and Islamic azad University of Isfahan(khorasgan) at second
term of 2014-2015 and on the basis of determination table of sample size, (Kohen et al) 378
subjects were selected. The subjects responded to Neo Personality (Costa & McCrae), Selfcompasion (Neff), Subjective Happiness (Lepper & Lyubomirsky), Optimism (Scheier &
Carrer), Intellectuality (Ardelt), and Positive Affect (Watson, Clark & Tellegen)
questionnaires. According to the results self-compassion mediated the effect of personality
traits (neoroticism and extraversion) on positive psychological functions. The results of this
study can help university administrators advance educational programs to increase selfcompassion and positive psychological functions in students and improve their academic
performance.
Keywords: positive psychological functioning, personality features, self-compassion, female
university students.
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چکیده
اين پژوهش به منظور تعیین نقش میانجي شفقت خود در تأثیر ويژگيهاي شخصیتي برر مملرردهراي روانشرناختي مثبرت
در دانشجويان دختر شهر اصفهان انجام شد .بدين منظور از بین کلیه دانشجويان دختر دانشگاههاي استان اصرفهان ،ملروم
پزشري اصفهان و آزاد اسالمي واحد اصفهان(خوراسگان) که در نیمسال دوم تحصیلي  39-39مشغول به تحصیل بودنرد،
تعداد  918نفر بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کوهن و همراران به روش نمونهگیري تصادفي طبقهاي مبتنري برر سرهم
انتخاب شدند .شرکت کنندگان به پرسشنامههاي ويژگيهاي شخصیتي نئو (کاسرتا و مرک کرري) ،شرفقت خرود( نر )،
شادماني ذهني )لپر و لیبومیرسري) ،خوشبیني (شییر و کارور) ،خردمندي (آردلت ) و ماطفه مثبت( واتسون ،کرالر

و

تلگن) پاسخ دادند .نتايج تحلیل مسیر نشان داد که شفقت خود ،نقش میانجي در تأثیر ويژگيهاي شخصیتي روان نژنردي
و برونگرايي برر مملرردهراي روانشرناختي مثبرت دارد .نترايج ايرن پرژوهش مريتوانرد بره مرديران دانشرگاهها در پیشربرد
برنامه هاي آموزشي در راستاي افزايش شفقت خرود و مملرردهراي روانشرناختي مثبرت در دانشرجويان و بهبرود مملرررد
تحصیلي آنان ،کمک کند.
واژههای کلیدی :مملررد روانشناختي مثبت ،ويژگي شخصیتي ،شفقت خود ،دانشجويان دختر
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مقدمه

ميباشد(جانسون و کروگرر .)8771 ،خردمنردي تعامرل

دوران جواني اولیه ،به اين دلیل که افراد در اين سن
با ورود به دانشگاه از خانواده برراي مردتي جردا شرده و
حضور پر رنر

ابعاد شناختي ،ژرفنگري و ماطفي است .بعرد شرناختي
خردمندي به توانايي شخص در فهمیدن زندگي؛ در

ترري بره منروان فررد مسرتقل در جامعره

کردن اهمیت و معنراي ممیرا ترر پديردههراي طبیعري و

دارند ،دوره حساسي بروده و پریشبینري مريگرردد ايرن

حوادث؛ به ويژه با در نظر گرفتن ماهیتهاي بین فرردي

حضررور مسررتقل در جامعرره مرريتوانررد بررر شرررلگیررري

و درون فردي ،نسبت داده مي شرود .بعرد ژرف نگرري،

شخصیت اثرگذار باشد ،بنرابراين بررسري ويژگريهراي

زمه و پیش نیازي براي توسعه بعد شناختي خردمنردي

شخصیتي دانشرجويان و سرازههراي مررتبب برا وضرعیت

است .مولفههاي بعد ماطفي خردمندي ،وجود هیجانار

روانشناختي افرراد در ايرن سرن ضررورر دارد(شراپیرو،

مثبررت و رفتررار نسرربت برره ديگررران را ارزيررابي مرري-

آستین ،بیشاپ و کودوا.)8771 ،

کنرررررررررد(آردلت .)8779 ،ماطفررررررررر مررررررررررثبت

روانشناسي مثبت اصطالحي است که همانند چتري

خرصیصه اي(هیجاني بودن مثبت) ،تمايل بره درگیرري و

مطالعه هیجانهاي مثبت ،ويژگيهاي شخصیتي مثبرت و

رويارويي با محریب ازجملره محریب اجتمرامي را شرامل

سازمانهاي سالم و قروي از جملره خرانواده را در برمري

مررريشررود .افررراد داراي«ماطفرر مرررثبت بررا » فعا نرره،

گیرد و در حقیقت حرکت روانشناسي مثبت برر مطالعره

توانمندانه ،توأم باشور ،نشرا و امتمراد ،بره زنردگي رو

نقش قابلیتها و توانايي هاي بشرر مخصوصرا در زمینره-

ميکنند ،همراهي با ديگران جسرتجو مريکنند(سرلطاني

هاي بالیني تاکید کرده اند .هدف اين رويررد شناسايي

زاده ،ملک پور و نشا دوست.)5981 ،

سازهها و شیوه هايي است که در نهايت بامث بهزيسرتي

از سويي ويژگيهاي شخصیتي مريتوانرد بره منروان

انسان ميگرردد و مرواملي کره سربز سرازگاري هرچره

مهمترين مامل تأثیرگذار در سازگاري و سالمت افراد

بیشتر افراد با فشرارها و تهديردهاي زنردگي مريگرردد،

به شمار آيرد(تقوايي و میرزايري )5931 ،و شرايد بتروان

بنیرراديترررين سررازههرراي مررورد پررژوهش در روانشناسرري

شخصرریت را اساسرريترررين موضررو ملررم روانشناسرري

مثبرررت ،شرررادماني ،خوشررربیني ،خردمنررردي ،بخشرررش،

دانسرت زيرررا محررور اساسرري بحرث در زمینرره هررايي

خودکارآمرردي ،معنويررت ،هرروش هیجرراني و غیررره را

ماننرد يرادگیري ،انگیررزه ،ادرا  ،تفرررر ،مواطرر

و

مرريباشد(سررلیگمن .)8777 ،شررادماني ذهنرري ،مفهرروم

احساسرررار ،هررروش و مررواردي از ايررن قبیررل اسررت .برره

وسیعي است کره تجربره هیجران هراي مطلروب ،سرطو

مبررارتي ،مرروارد فرروا الررذکر اجررزاي تشررریل دهنررده

پايین هیجان هاي منفي و رضايت برا را در زنردگي در

شخصیت به حسراب مي آينرد(کريمري .)5983 ،دربراره

برميگیرد .شادماني ذهني در ادرا هرا و ارزيرابيهراي

ابعاد شخصیتي افراد ،دانشمندان نظرار گوناگوني ارائره

افرررراد از زنررردگي در ابعررراد شرررناختي ،مملرردهررراي

و تقسیم بنديهاي مختلفي ارائه گرديده اسرت .ازجملره

مرريشررود و داراي

اين نظريار ميتوان به مدل پنج ماملي شخصیت کاسرتا

مولفههايي از قبیرل رضرايت از زنردگي و ماطفره مثبرت

و مک کري( )5338 ،5383اشراره نمرود .پرنج ويژگري

باشرررد .رضرررايت از زنررردگي شرررامل مشرررا ،ازدوا ،

غالز شناخته شده شخصیت مبارتند از :روان نژنردي يرا

تفريحرار مرريباشرد ،ماطفرره مثبرت شررامل احساسررار و

ثبار ماطفي :اين بعد به توانايي فرد در تحمرل اسرترس

هیجانار مثبت مانند(لرذر ،شرع  ،خرسرندي ،غررور)

مربو مي گردد و اين افراد داراي ثبرار مراطفي پرايین

روانشررناختي واجتمررامي مررنعر

نقش میانجي شفقت خود در تأثیر ويژگيهاي شخصیتي بر مملرردهاي روانشناختي مثبت در دانشجويان دختر51/

مرريباشررند(خنیفر ،مقیمرري ،جنرردقي ،طرراهري و سرریار،

منروان سازه اي سه مؤلفهاي شرامل مهربرراني بررا خررود

 .)5988برون گرايي :به خوشهاي از صفار اطالا مري-

در مقابل قضراور کرردن خرود ،اشرتراکار انسرراني در

گررردد و آن درجررهاي اسررت کرره شررخص پرانرررژي،

مقابرررل انرررزوا و بهوشررریاري در مقابرررل همانندسررررازي

معاشرتي ،جسور ،فعرال ،هیجران طلرز و داراي شرور و

کررده اسرت .ترکیرز ايرن سره مؤلفه

اشتیاا ،داراي امتماد به نف

و داراري احساسار مثبت

است .گشودگي به تجربه :میزان مالقره افرراد نسربت بره

فزاينرده ،تعرير

مرررتبب ،مشخصرره فررردي اسررت کرره بررر خرررود شررفقت
دارد(ن .)8758 ،

تازگي و کسز تجربههاي جديد را نشان ميدهد .افرراد

نمرار با در مقیاس شرفقت خرود ،برا اضرطراب و

با اين ويژگي داراي قدرر تخیل ،مالقه بره جلروههراي

افسررردگي کمتررر ،گرررايش کمتررر برره ناديررده گرررفتن يررا

هنري ،کنجراو نسبت به ايدههاي ديگران ،با احساسار

برمر

نشخوار کرردن افررار ،هروش هیجراني برا تر،

باز ،داراري ايده و اقدام گر هسرتند .توافرا پرذيري :بره

رضررايت از زنرردگي بیشررتر ،شررادکامي ،خرروش بینرري و

گرايش افراد به همسان بودن با ديگران ارتبا مرييابرد.

کنجراوي بیشتر ،خرد ،خلا مثبت و صرفار شخصریتي

افراد با ويژگي توافا پرذيري ،قابرل امتمراد ،روراسرت،

پذيرش ،برون گرايي و وجدان گرايي ،اضرطراب کمترر

نو دوست ،مهربان و داراي خصیصه از خودگذشتگي،

به هنگام مواجه با تهديدار ملیه “خود” ،آسیز رسراني

پیرو ،متواضع و فروتن و خوش قلز هستند(هرزينسري

به خود ،احساس حقارر و احسراس شررم کمترر همرراه

و بوچانان .)8777 ،وظیفه شناسي :اين بعد معیار سنجش

است .شفقت خود به طور هم زمان نیازمند اين است که

قابلیت اطمینان است .فرد با وجدان با  ،فرردي شايسرته،

افراد از احساسار دردنا

خود اجتناب نرررده و آنهرا

منظم ،وظیفه شناس ،هدف جو ،داراي انضبا شخصي،

را سرررکوب نرننررد(کراکر ،لوتررانن ،کرروپر و بررورر،

وقررت شررناس و قابررل اترررا مرريباشررد(جور و جررونز،

.)8779

5333به نقل از خنیفر و همراران.)5988 ،

تغییررار در مراحررل شررفقت خرود بررا انرروا اهررداف

مطالعار متعدد نشان داده اند که شفقت خرود پریش

يرررادگیري کررره دانشرررجويان در کرررالس درس اتخررراذ

بین قدرتمند سالمت روان است .همچنین شرفقت خرود

مرريکننررد ،مرررتبب مرريباشررد .از ايررن رو احساسررار و

با انتقاد از خود ،افسردگي ،اضرطراب ،نشرخوار فررري،

شررناختهرراي فرررد در مررورد خررود ،نقررش مهمرري را در

سرررکوب انديشرره رابطرره منفرري دارد .در حررالي کرره بررا

ساخت اهداف پیشررفت و پیگیرري آن برازي مريکنرد.

رضايت از زندگي و مهراررهراي اجتمرامي همبسرتگي

شفقت خود همچنین برا اسرتراتژي هراي انطبراقي بعرد از

مثبت دارد(ن  .)8779 ،شفقت خود يرک نیرروي مهرم

شرست ملمي مرتبب مريباشرد و منرافع آکادمیرک نیرز

انساني است که شامل صفار مهرباني ،قضاور منصفانه

داشته اسرت(نر  ،هري و دجیثررار .)8771 ،يافترههراي

و احساسار به هم پیوسته و همچنین کمک به افرراد در

اخیرررر ،سرررهم بزرگررري از شرررفقت خرررود را در رشرررته

يافتن امید و معنا دادن به زندگي موقرع روبررو شردن برا

روانشناسي با روشن کردن نقش شفقت خرود بره منروان

مشرالر ميباشد(ن  ،رود و کريک پاتريرک)8771 ،

میررانجي بررالقوه در مقابررل احساسررار منفرري کرره بررا

و به معناي هدايت کردن ساده مهرباني بره سروي خرود،

موقعیتهاي اسرترسزا دنبرال مريشرود و نقرش شرفقت

تجربه پذيري و تحت تاثیر قرار گرفتن از رنرج ديگرران

خود را به منروان مامرل مهرم فعرال سرازي سیسرتم خرود

اسررت(ن

و گرمررر .)8751 ،ن ر  ،شررفقت خررود را برره

 /51پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال چهارم ،شماره سوم ،پیاپي ( ،)51پايیز5931

آرامش بخشري تعیرین کررده اسرت(گیلبررر و آيررون،

پژوهش خود نشان دادند که میان شرفقت خرود و ارضرا

.)8771

نیازهاي بنیادين روانشناختي رابطره مثبرت و معنري داري

اکثر پژوهشهاي انجرام شرده برسرازه شرفقت خرود،

وجود دارد .ن

و همراران( ،)8771در پژوهشي نشران

تراکنون روي رابطره منفري آن برا آسریزشناسري روانري

دادندکه دانشجويان داراي شفقت خود با تر نسربت بره

متمرکز بوده است .جنبش روانشناسي مثبرت ،روي ايرن

افررراد بررا شررفقت خررود پررايینتررر ،تمايررل بیشررتري برره در

موضو بحث ميکند که نیاز است تا تندرستي ذهني نره

نظرگرررفتن شرسررت برره منرروان يررک شرران

يررادگیري

فقب به منوان نبود و غیاب آسیز شناسي ،بلره به منوان

داشتند و امتماد به نفسشان با تر و مهاررهاي مقابلهاي

نیرو و قدرر انساني مورد بررسي قرار گیرد(سلیگمن و

سالم و مثبتتري داشتند .همچنین تفسیر مجدد مثبرت و

و همرراران(

پذيرش ،موقع روبرو شدن با شرست تحصیلي دريافرت

 )8771نشان دادنرد کره روان نژنردي قرويتررين رابطره

و همراران .)8771 ،وي،

سیگزنت مهالي .)8777 ،در پژوهشي نر
منفي معنرادار برا شرفقت خرود و سرپ

شده در امتحان را داشتند(ن

وظیفره شناسري،

لیا ،کرو و شرافر( ،)8755در پژوهشري اظهرار دادنرد کره

توافاپذيري و برونگرايي رابطره مثبرت معنرادار برا ايرن

شفقت خود رابطه بین دلبسرتگي ،اضرطراب و بهزيسرتي

سازه داشتند و بین گشودگي به تجربه با شفقت خود برر

ذهني را در دانشجويان میانجيگري ميکند .چويي ،لي

خالف انتظار رابطه معنادار يافت نشد.

و لي( ،)8759درپژوهشي با هردف بررسري اثرر شرفقت

سعیدي ،قرباني ،سرافراز و شريفیان( ،)5935رابطهي

خود بر هیجانار بعد از تجربه احساس حقارر ،بر روي

شفقت خود ،ارزش خود و تنظیم هیجانرار خرود آگراه

دانشجويان دوره لیسران

نشران دادنرد کره افرراد داراي

را در پژوهشرري کرره بررروي دانشررجويان دانشررگاه تهررران

شفقت خود با تر احساس حقارر پايینتري نسربت بره

مورد بررسري قررار دادنرد و دريافتنرد کره شرفقت خرود

افرررادي دارنررد کرره شررفقت خررود پررايینتررري دارنررد.

آمررادگي بررراي شرررم و گنرراه و هیجانررار ناخوشررايند را

آکررین( ،)8759در پژوهشرري بررا هرردف بررسرري نقررش

پیشبینري مريکنرد .در حرالي کره ارزش خرود توانرايي

پرریشبینرري کننررده شررفقت خررود در شررادماني ذهنرري در

پیش بینري هیجانرار ناخوشرايند را نداشرت .مظریم زاده

دانشجويان دانشگاه ترکیه نشان داد که قضاور خرود و

پارسرري ،حسرریني مهررر و رحمرراني( ،)5937برره بررسرري

انزوا پیش بینري کننرده شرادماني ذهنري منفري برود .آل-

ارتبررا بررین مولفررههرراي مرردل پررنج مرراملي شخصرریت و

آسمي( ،)8759در پژوهش خود با منوان شفقت خود و

شررادکامي در دانشررجويان برره ايررن نتیجرره رسرریدند کرره

ارتبا آن با برخي از صرفار شخصریتي در دانشرجويان

شادکامي با وظیفه شناسي همبستگي مثبت و معنادار و با

نشان داد کره همبسرتگي برین ابعراد مثبرت شرفقت خرود

روان نژندي همبستگي منفي و معنرادار دارد .میرزايري و

(خود مهربراني ،انسرانیت مشرتر

و حضرور ذهرن) ،برا

حاتمي ( ،)5983در پژوهش خود به بررسي رابطره پرنج

ويژگريهرراي شخصریتي (گشررودگي بره تجربرره ،توافررا،

مامل بزرگ شخصیت و شادکامي در دانشجويان به اين

برررونگرايرري و وظیفررهشناسرري) مثبررت و معنرري دار بررود.

نتیجرره دسررت يافتنررد کرره از بررین پررنج مامررل شخصرریتي،

کانیاستي ،مور ،هوارد و بوچوالرد ( ،)8759در پرژوهش

موامل برونگرايي و توافرا پرذيري برا شرادکامي ،رابطره

خود با منوان نقش شفقت خود در مملرردهاي هیجاني

مثبرت و مامرل روان نژنرردي برا شررادکامي ،رابطره منفرري

مردم خجالتي ،نقرش میرانجيگرري شرفقت خرود را در

دارد .باسررن ،برررون ،زيگلررر هیررل و سرروان( ،)8779در

رابطه بین شرم و ماطفره مثبرت تايیرد کردنرد و يافترههرا

نقش میانجي شفقت خود در تأثیر ويژگيهاي شخصیتي بر مملرردهاي روانشناختي مثبت در دانشجويان دختر51/

نشان داد که شرفقت خرود تراثیر منفري شررم را برر روي

باشد .بنابراين بررسي ويژگيهاي شخصیتي دانشرجويان

مثبرت ،میرانجيگرري مريکنررد.

و سازههاي مرتبب با وضعیت روانشناختي افرراد در ايرن

همچنین در اين پژوهش شفقت خرود اثرر معنراداري برر

سن ضرورر دارد(شاپیرو و همراران .)8771 ،در زمینه

روي ماطفه مثبت داشت .کامپوس ،کبو  ،کرو ،برروتن

متغیرهاي تاثیرگذار بر مملرردهراي روانشرناختي مثبرت

لوپز و بوتال( ،)8751در پژوهشي نقش ذهرن آگراهي و

در طیر ر

دانشرررجويان ،پرررژوهش منسرررجمي کررره بررره

شررفقت خررود را بعنرروان میررانجي گرهرراي جزيرري رابطرره

مدلسازي منجر شده باشد ،انجام نگرفته است .با توجه

شادماني وتفرر تايیرد کردنرد و همچنرین ايرن پرژوهش

به اين که شخصیت ،محور اساسي بحث در زمینرههراي

نقش پیشبیني کننده ابعاد شفقت خود( مهرباني با خرود

يادگیري ،انگیزه ،احساسار و سالمت اسرت و نیرز برا

و انسانیت) را در پیشبیني شادماني ،تايید کرد.

توجه به رشد روزافزون پژوهشها در زمینه روانشناسي

ترررار تجربره مواطر

ازآنجا که دانشجويان ،نسل آينده ساز جامعه هسرتند

مثبت در دنیا ،لذا اين پژوهش بره منظرور پاسرخ بره ايرن

و سررالمت روانرري آنهررا بامررث رشررد و توسررعه جامعرره

خأل پژوهشي با هدف بررسي نقش میانجي گري شفقت

خواهرد شرد ،گراهي برا قررار دادن معیارهراي برا در

خود در ترأثیر ويژگريهراي شخصریتي برر مملرردهراي

مملرررد همرراه برا تمرايالر انتقرادي بریش از حرد در

روانشناختي مثبت در دانشرجويان دخترر شرهر اصرفهان،

ارزيرابي خرود و ترديرد دربراره اقردامار خرويش و از

انجام شد .وجرود رابطره مثبرت هرر يرک از متغیررهرا برا

طرفي ديگر انتظارار با ي والدين که براي بسیاري از

مملرردهررراي روانشرررناختي مثبرررت ،برررر مملرردهررراي

دانشجويان بحران ميآفريند و بامث ميشود کره آنهرا

روانشناختي مثبت اثرگذار است که پیامرد آن ،انگیرزش

تنها راه پیشرفت و خوشبختي خود را فقب در تحصریل

و مهاررهاي مقابلهاي تحصیلي با تر ميباشد .به مالوه

و کسرز نمررار برا جسرتجو کننرد ،منجرر بره تعیرین

در صررورر وجررود نقررش میررانجيگررري شررفقت خررود،

استانداردهاي با جهت ارزيابي خويش شده و نرسیدن

ميتوان از اين سازه در تدوين بستههاي درماني ترکیبري

به يري از اين معیارهرا را برابرر برا شرسرت در زنردگي

مبتني برر ويژگريهراي شخصریتي و شرفقت خرود برراي

ميدانند که اين بامرث افسرردگي ،اضرطراب و کراهش

افزايش مملرردهاي روانشناختي مثبرت ،اسرتفاده کررد.

شفت خود در بین دانشرجويان مريگردد(قزلسرفلو ،میرر

بدين ترتیز در اين پژوهش به بررسري ايرن سره فرضریه

احمدي و جزايري .)5939 ،همچنین با توجه بره اهمیرت

پرداخته شد:

دوران جررواني و اينررره افررراد در ايررن سررن بررا ورود برره

 -5ويژگيهاي شخصیتي بر شفقت خود اثر دارند.

دانشگاه از خانواده براي مدتي جردا شرده و حضرور پرر

 -8ويژگيهاي شخصیتي برر مملرردهراي روانشرناختي

رن ر

تررري برره منرروان فرررد مسررتقل در جامعرره دارنررد،

مثبت اثر دارد.

پیش بیني ميشود اين حضور مستقل در جامعه میزاني از

 -9شررفقت خررود تررأثیر ويژگرريهرراي شخصرریتي بررر

اسررترس را در پرريداشررته باشررد و حضررور در اجتمررا و

مملرردهاي روانشناختي مثبت را میانجيگري ميکند.

آشنايي با افراد جديد ميتواند بر شرلگیري شخصریت
و حتي برر شرناخت جنبرههراي وجرودي افرراد اثرگرذار

 /58پژوهشنامه روانشناسي مثبت ،سال چهارم ،شماره سوم ،پیاپي ( ،)51پايیز5931

شکل .1مدل مفهومی پژوهش
روش

نفر يا  17/8درصد نمونه در گروه  85-97سال 88 ،نفرر

طر پژوهش ،جامعره ،نمونره و روش نمونرهگیرري:

يا  1/8درصد در گروه  95-97سال و تنهرا يرک نفرر يرا

روش انجام اين پژوهش ،همبستگي از نو ملّي برود .برا

 7/9درصد کل نمونه در گروه سرني  95-17سرال قررار

توجه به گستردگي جامعه روش نمونه گیرري ،تصرادفي

دارد .همچنین  13نفر يا  87/3درصد از افرراد نمونره در

طبقررهاي مبتنرري بررر سررهم جامعرره در هررر دانشررگاه و برره

رشتههاي ملوم پايه 511 ،نفر يا  95/9درصد رشرتههراي

تفریک هر رشته بود .بدين منظور براساس جمعیرت هرر

انسرراني 11 ،نفررر يررا  51/5درصررد در رشررتههرراي فنرري

دانشگاه و بر حسز تعداد دانشجو در هرر دانشررده ،بره

مهندسي و  81نفر يا  88/8درصد در رشتههاي پزشرري

طور تصرادفي از هرر دانشررده متناسرز برا سرهم آن در

مشغول به تحصیل بودند.

جامعرره ،تعررداد دانشررجوي مررورد نظررر انتخرراب شررد و

ابزارهاي سنجش :جهت جمع آوري دادهها از

پرسشنامه توزيع شرد .جامعره آمراري در ايرن پرژوهش،

و

پرسشنامههاي زير استفاده شد :براساس تحقیا ن

شامل کلیه دانشجويان دختر دانشگاههاي اصفهان ،ملوم

همراران(،)8771

پزشررري اصررفهان و آزاد اصفهان(خوراسررگان) در سررال

روانشناختي مثبت از جمع کل نمرار ابزارهاي زير

 39-31بوده که تعداد آنها برابر با  89911نفر بود .نمونه

استفاده شد که مبارر بود از شادماني ذهني ،خوش

پژوهش بر اسراس جردول تعیرین حجرم نمونره کروهن،

بیني ،خردمندي و ماطفه مثبت.

سنجش

براي

مملرردهاي

منیون و موريسون ( 918 ،)8777دانشجوي دختر بودند،

پرسشنامه شادماني ذهني :5پرسشنامه شادماني ذهني

با توجره بره حجرم کرل جامعره در هرر دانشرگاه ،از ايرن

لیبومیرسري و لپر( ،)5333داراي  9سوال ميباشد که

تعداد 557 ،نفر از دانشگاه اصفهان 518 ،نفر از دانشرگاه

آزمودني بايد در يک طی

 1درجهاي امتیازي نسبت

آزاد اسررالمي واحررد اصفهان(خوراسررگان) و  31نفررر از

به هر سوال به خود بدهد و از فردي که خیلي شاد

دانشگاه ملوم پزشري انتخاب شدند .که به تفریک اين

نیست تا فردي که خیلي شاد است متغیر است .همچنین

تعررداد متناسررز تعررداد دانشررجو در هررر دانشرررده بررود.

روايي همگرايي اين پرسشنامه در پژوهش لیبومیرسري

آمارههاي توصریفي حراکي از آن برود کره  581نفرر يرا

و لپر( ،)5333با شادماني و رضايت از زندگي سنجیده

 99/5درصد از نمونه در گروه سني زيرر  87سرال897 ،

)- Subjective Happiness Scale(SHS

1

نقش میانجي شفقت خود در تأثیر ويژگيهاي شخصیتي بر مملرردهاي روانشناختي مثبت در دانشجويان دختر53/

شد که بین  7/18و  7/18بدست آمد و پايايي آن با

شناختي ،تأملي و ماطفي به ترتیرز  7/11 ،7/15و 7/11

روش آلفاي کرونباخ براي بازآزمايي بعد از يک ماه و

در نمونرره دانشررجويي و  7/11 ،7/18و  7/19در نمونرره

يک سال بین  7/13و 7/39به دست آمد .امتبار اين

سررالمندان برره دسررت آمررده اسررت(آردلت .)8779 ،در

پرسشنامه در ايران به دو روش باز آزمايي و آلفاي

پژوهش اسرعدي ،امیرري و مولروي( ،)5939بره منظرور

کرونباخ يا همساني دروني روي  11آزمودني اجرا شد

برطرف ساختن مسرائل برین فرهنگري واطمینران از هرم

که ضريز همبستگي  7/11و ضريز همساني دروني

ارزي مفهومي معادل کلمار ،مبارار و جمله ها ،پر

 7/13به دست آمد(هاشمیان ،پورشیرازي ،بني جمال و

از کسز اجازه از طررا اصرلي ،مقیراس ترجمره شرد و

گلستاني بخت)5981 ،

از تأيیرد صرحت در

پر

مفراهیم از جانرز طررا

پرسشنامه خوش بیني :1اين پرسشنامه توسب شي يرر

اصلي ،ترجمر فارسري مقیراس بره منظرور جمرع آوري

و کارور( ،)5381تردوين گرديرده اسرت کره شرامل 57

اطالمار ،مورد استفاده قرار گرفت که بررسري مقیراس

لیررررر  1درجررهاي مرريباشررد .حسررن

سه بعدي خردمندي ،همساني دروني رضايت بخشي را

شاهي( )5985ضرريز آلفراي کرونبراخ  %19و ضرريز

براي مقیاس سه بعردي خردمنردي بره طرور کلري و بره

بازآزمررايي  %11را ب رراي ايررن مقیرراس برره دسررت آورد.

تفیک ابعراد شرناختي  ،7/8ترأملي  ،7/9مراطفي  7/1و

همچنین براي روايي از تحلیل مراملي اکتشرافي اسرتفاده

کل 7/88نشان داد .دراين پژوهش ،نیرز ضرريز آلفراي

شد .شي ير ،کرارور ،بريجرز( ،)5339همسراني درونري1

کرونباخ کلي پرسشنامه خررد آردلرت 7/191 ،محاسربه

ماده پرسشنامه را  7/18بدست آوردند که ضرريز قابرل

شد.

سرروال و طیرر

9

قبولي است و پايرايي آزمرون را بره روش بازآزمرايي در

ماطفه مثبت  :پرسشنامه ماطفه مثبرت و منفري داراي

فاصله  88ماه 7/13 ،محاسبه نمروده انرد کره نشرانگر آن

 87ماده است که پاسرخدهي بره ايرن آيرتمهرا در قالرز

است ،که اين آزمون از ثبار نسبي برخوردار اسرت .در

مقیاس لیررتي  1درجهاي امرران پرذير اسرت 57 .مراده

پژوهش نطري چگني ،بهروزي ،مهرابري زاده هنرمنرد و

ماطفررررره مثبرررررت و  57مررررراده ماطفررررره منفررررري را

هاشمي شریخ شرباني ( ،)5938ضرريز آلفراي کرونبراخ

ميسنجد(واتسون ،کالر

و تلگرن .)5388 ،امتبرار و

براي پرسشنامه خوش بیني  7/11بدسرت آمرد و روايري

روايي اين مقیاس توسب مولفران آن مطلروب گرزارش

اين سازه نیز با استفاده از محاسبه همبستگي ساده با يک

شده است .واتسون و همراران( )5388امتبار ايرن ابرزار

سوال 7/19 ،بدست آمد .آلفاي کرونباخ اين پرسشرنامه

را از بررسي رابطه میان زير مقیاس ماطفه مثبت با ديگرر

در مطالعه حاضر 7/191 ،به دست آمد.

مولفرره هرراي آن( rs =7/17تررا  ) rs=7/37برره دسررت

پرسشنامه خردمندي :8پرسشرنامه خردمنردي توسرب

آوردنرد( .) p<7/71آنهرا پايرايي را برراي ماطفره مثبررت

آردلت( )8779ساخته شرده اسرت کره از  93گويره و 9

 7/18گزارش کردند .مطلز زاده( )5981روايي ماطفره

خرده مقیاس شناختي( 59سوال) ،انعراسي( 58سوال) و

ي مثبت را به روش مالکي برا پرسشرنامه ي رضرايت از

ماطفي( 59سوال) تشریل شده است و به منظور سنجش

زندگي( )7/81گزارش نمود .در اين پرژوهش صررفا از

خررد برررار مرريرود .نمررره گررذاري پرسشررنامه بصررورر

مقیاس ماطفه ي مثبت استفاده شده اسرت و پايرايي ايرن

لیررر  1نقطهاي ميباشد .درپژوهش آردلرت در

پرسشنامه برا اسرتفاده از روش آلفراي کرونبراخ محاسربه

طی

ارزيابي روايي و امتبار اين مقیاس ،آلفاي کرونباخ ابعاد
)- Life Orientation Test-Revised Scale(LOT-R
)- Wisdom Scale(3D-WS

گرديد که معادل  7/81گزارش شد.

3
2

3

). Positive Affect Scales(PAS
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پرسشنامهي ويژگيهاي شخصیتي نئو :5اين

مامل برون گرايي و حداقل آن به میزان  7/91در مامل

پرسشنامه  17سوالي توسب کاستا و مک کري()5338

توافاپذيري بود(گروسي فرشي .)5987 ،در مطالعه

ساخته شد .که بر اساس تحلیل ماملي نمرار که در

حاضر ضرايز آلفاي زير مقیاسهاي روان نژندي،

سال  5381اجرا شده بود ،به دست آمده است .اين

برون گرايي ،گشودگي به تجارب تازه ،توافاپذيري و

پرسشنامه شامل روان نژندي ،8برون گرايي ، 9گشودگي

وطیفه شناسي به ترتیز 7/153 ،7/115 ،7/119 ،7/185

به تجربه يا انعطاف پذيري ،9توافا پذيري 1و وظیفه

و  7/111محاسبه شد.

شناسي يا با وجدان بودن 1است (کاستا ،و مک کري،

پرسشنامه شفقت خود :7يک پرسشنامه  81مادهاي

 .)5338هر مامل 58 ،آيتم دارد که اين آيتمها با توجه

شفقت خود است که گاهي اوقرار مقیراس شرفقت نیرز

به دارا بودن بیشترين بار ماملي در ارتبا با صفت مورد

خوانده شده اسرت ،توسرب نر

(  )8779سراخته شرده.

نظر ،انتخاب شدهاند .پاسخدهي به اين آيتمها در قالز

شررامل  1مامررل دو وجهرري مهربرراني بررا خررود در مقابررل

تا کامالً

انسرراني در

مقیاس لیررتي  1درجهاي (ازکامالً مخال

قضرراور در مررورد خررود ،احسرراس مشررتر

موافا) امران پذير است .پرسشنامه شخصیتي توسب

مقابل انزوا و ذهن آگاهي در مقابل فرزون همانندسرازي

مک کري و کاستا روي  878نفر از دانشجويان

است .ضريز امتبار اين مقیاس با روش آلفاي کرونبراخ

آمريرايي به فاصله سه ماه اجرا گرديد که ضرايز

 7/13و بررا روش دو نیمرره کررردن  7/11برررآورد شررد.

امتبار آن بین  7/89تا  7/11به دست آمده است .امتبار

همبستگي بین خررده مقیراسهراي شرفقت خرود ،نشران

درازمدر اين پرسشنامه نیز مورد ارزيابي قرار گرفته

دهنده ي روايي همگرايي آن است .در ايرن پرژوهش از

است .يک مطالعه طو ني  1ساله روي مقیاسهاي روان

نمره کل ايرن مقیراس اسرتفاده شرده اسرت .پايرايي ايرن

نژندي ،برون گرايي و باز بودن نسبت به تجربه،

پرسررشنامرره بررا اسررتفاده از آلفرراي کرونبرراخ در مطالعرره

ضريزهاي امتبار  7/18تا  7/89را نشان داده است(مک

حاضر براي شفقت خود 7/13ميباشد.

کري و کاستا ،5389 ،به نقل از گروسي فرشي.)5987 ،

روش اجرا و تحلیل :زم به ذکر است که ابزارهراي

در هنجاريابي آزمون که توسب گروسي فرشي ()5987

پررژوهش توسررب محقررا بررره شرررل فررردي در میررران

روي نمونه اي با حجم  8777نفر از بین دانشجويان

دانشجويان اجرا گرديد .میرزان زمران مرورد نیراز جهرت

دانشگاههاي تبريز ،شیراز و دانشگاههاي ملوم پزشري

پاسخدهي به پرسشنامهها به طور میرانگین  51-87دقیقره

اين دو شهر صورر گرفت ،ضرايز آلفاي کرونباخ در

بود .تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار امروس نسرخه 88

هر يک از موامل اصلي روان نژندي ،برون گرايي،

انجام شد.

گشودگي به تجربه ،توافاپذيري و وظیفه شناسي به
جهت بررسي امتبار محتوايي اين آزمون از همبستگي

یافتهها
نتايج تحلیل مسیر ويژگيهاي شخصریتي برر شرفقت

بین دو فرم گزارش شخصي و فرم ارزيابي مشاهده گر،

خررود و مملرردهرراي روانشررناختي مثبررت در جرردول 5

استفاده شد ،که حداکثر همبستگي به میزان  7/11در

آمده است.

ترتیز 7/18 ،7/11 ،7/19 ،7/81و  7/81به دست آمد.

1

). Neo Five Factor Inventory(NEO-FFI
. Neuroticism
3
. Extraversion
4
. Openness to experience
5
. Agreeableness
6
. Conscientiousness
2

7

).Self-Compassion Scale(SCS
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جدول  .1برآورد اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیر ویژگیهای شخصیتی بر شفقت خود و عملکردهای روانشناختی
مثبت
میزان اثر
متغیر مستقل

برآورد

معني داري

استاندارد
روان نژندي

شفقت خود

-7/919

7/771

برون گرايي

شفقت خود

7/583

7/758

-7/71

7/559

توافا پذيري

شفقت خود

7/718

7/519

وظیفه شناسي

شفقت خود

7/781

7/195

شفقت خود

مملرردهاي روانشناختي مثبت

7/978

7/771

روان نژندي

مملرردهاي روانشناختي مثبت

-7/518

7/755

برون گرايي

مملرردهاي روانشناختي مثبت

7/991

7/759

7/793

7/791

توافاپذيري

مملرردهاي روانشناختي مثبت

-7/751

7/138

وظیفه شناسي

مملرردهاي روانشناختي مثبت

7/755

7/888

روان نژندي

شفقت خود

مملرردهاي روانشناختي مثبت

-7/539

7/779

برون گرايي

شفقت خود

مملرردهاي روانشناختي مثبت

7/711

7/773

-7/789

7/558

توافا پذيري

شفقت خود

مملرردهاي روانشناختي مثبت

7/783

7/585

وظیفه شناسي

شفقت خود

مملرردهاي روانشناختي مثبت

7/755

7/189

گشودگي به تجربه

گشودگي به تجربه

گشودگي به تجربه

شفقت خود

مملرردهاي روانشناختي مثبت

شفقت خود

مملرردهاي روانشناختي مثبت

تأثیر مستقیم روان نژندي بر مملرردهاي روانشناختي در
اطالمررار جرردول  5بیررانگر آن اسررت کرره از بررین

برررآورد اسررتاندارد برابررر بررا  - 7/518و معنرري داري آن

ضرررايز مسرریر مسررتقیم مرردل ،تنهررا اثررر ويژگرريهرراي

 7/755اسررت در نتیجرره تررأثیر مسررتقیم روان نژنرردي بررر

شخصرریتي روان نژنرردي و برونگرايرري بررر شررفقت خررود

مملرردهرراي روانشررناختي معنرري دار اسررت .اثرررار غیررر

معنادار به دست آمرد( )p>7/71همچنرین روان نژنردي،

مستقیم روان نژندي بر مملرردهاي روانشناختي نیرز کره

برونگرايرري و گشررودگي برره تجربرره بررر مملرردهرراي

حاصرررل ضررررب دو اثرررر مسرررتقیم روان نژنررردي برررر

روانشناختي مثبرت اثرر مثبرت معنرادار داشرته ()p>7/71
ولي در مورد گشودگي به تجربه اثر غیر مستقیم معنرادار
نبود( .)p<7/71بنرابراين فرضریه اول و دوم پرژوهش در
مرررورد اثرررر ويژگررريهررراي شخصررریتي روان نژنررردي و
برون گرايي بر شفقت خود و مملرردهراي روانشرناختي
مثبت تأيید گرديد .همچنرین نترايج جردول  5نشران داد،

مملرردهاي روانشناختي و شفقت خود بر مملرردهراي
روانشناختي مثبت اسرت ،در بررآورد اسرتاندارد برابرر برا
-7/539و معني داري آن  7/779است .لذا شفقت خرود
میانجي گر جزيري رابطره روان نژنردي برر مملرردهراي
روانشناختي مثبت است .به مبارر ديگرر اگرر چره روان
نژندي برا مملرردهراي روانشرناختي رابطره منفري معنري
داري دارند ولي با اضافه شدن شفقت خود ترأثیر آن برر
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مملرردهاي روانشرناختي تغییرر مريکنرد .ترأثیر مسرتقیم

روانشناختي رابطه معني داري دارند ولي با اضرافه شردن

برررونگرايرري بررر مملرردهرراي روانشررناختي در برررآورد

شفقت خود تأثیر آن بر مملرردهاي روانشرناختي بیشرتر

استاندارد برابر با  7/991و معنري داري آن  7/759اسرت

مي شود .بنرابراين فرضریه سروم پرژوهش مبنري برر نقرش

در نتیجرره تررأثیر مسررتقیم برررونگرايرري بررر مملرردهرراي

میررانجي شررفقت خررود در تررأثیر ويژگرريهرراي شخصرریتي

روانشرررناختي معنررري دار اسرررت .اثررررار غیرررر مسرررتقیم

روان نژندي و برون گرايي بر مملرردهراي روانشرناختي

برونگرايي بر مملرردهاي روانشرناختي نیرز در بررآورد

مثبت تأيید گرديد .اما اثرار غیرر مسرتقیم ويژگريهراي

استاندارد برابر با  7/711و معني داري آن  7/773اسرت.

شخصیتي گشودگي بره تجربره ،توافرا پرذيري و وظیفره

با توجه به جدول  5و اين که اثر مستقیم برونگرايري برر

شناسي با مملرردهاي روانشناختي مثبرت غیرر معنري دار

مملرردهراي روانشرناختي معنري دار شرده اسرت ،نتررايج

بررود .بنررابراين شررفقت خررود در رابطرره ايررن سرره ويژگرري

نشرران دادکرره شررفقت خررود میررانجي گررر جزيرري رابطرره

شخصرریتي بررا مملرردهرراي روانشررناختي مثبررت نقررش

برونگرايي بر مملرردهاي روانشناختي مثبت اسرت .بره

میانجي ندارد.

مبررارر ديگررر اگررر چرره برررونگرايرري بررا مملرردهرراي

شکل .2مدل نهایی پژوهش
جدول  .2شاخصهای کلی برازش در الگوی رابطه ویژگیهای شخصیتی و شفقت خود با عملکردهای روانشناختی
شاخصهای برازش
تطبیقي

مطلا

ساير

مقتصد

CMIN5

DF8

P9

TLI9

CFI1

PCFI1

CMIN\DF1

RMSEA8

هولتر

9/711

9

7/989

5/777

5/777

7/888

5/753

7/75

133
1

. Chi-Square
. Degree of Freedom
3
. P value
4
. Tucker-Lewis Index
5
. Comparative Fit Index
6
. Parsimonious Comparative Fit Index
7
. Normed Chi-Square
8
. Root Mean Squared Error of Approximation
2

نقش میانجي شفقت خود در تأثیر ويژگيهاي شخصیتي بر مملرردهاي روانشناختي مثبت در دانشجويان دختر89/

نتايج جدول  8نشان داد کره شراخص کراي اسرروئر

هیجانار منفي (مانند احساس اضطراب ،نگرانري ،غرم و

نسبي برابر با  5/753پايین تر از  1است و ايرن بیرانگر آن

تررنش) داراي مملرردهرراي روانشررناختي مثبررت کمرري

است که مدل وضعیت مطلوب دارد .مقدار  PCFIنیز به

هستند ،اين افراد در هنگام تجربه موقعیرتهراي اسرترس

منوان شاخص نیرويي بررازش برا تر از  7/1و مطلروب

زا سررريعاً دچررار واکررنشهرراي هیجرراني منفرري از جملرره

است .هم چنین مقدار شاخصهراي تطبیقري  TLIو CFI

نگرانرري و غررم مرريشرروند ،ايررن موضررو بامررث ايجرراد

با تر از  7/3و مطلروب اسرت .مقردار  RMSEAنیرز بره

فررهاي تررراري و نشرخوار فررري مريشرود ،بنرابراين

منوان مهمترين شاخص برازش کلي برابر با  7/75اسرت

وارد يک دور باطل از احساسار منفي ميشوند و لذا به

و نشان ميدهد که به طور کلي الگو از بررازش مطلروبي

نظررر مرريرسررد افررراد روان نژنررد ،سررط پررايینتررري از

برخوردار است .شاخص هولتر نیز برابرر برا  133و نشران

مملرردهراي روانشررناختي مثبررت را داشرته باشررند .افررراد

ميدهد حجم نمونه براي بررسي برازش مدل کافي بوده

برون گرا به خاطر قاطعیت در برخرورد و جررأر منردي

است.

که در روابب خود برار ميبرند در طول روز ترنشهراي
بسیار کمتري را نسبت به ديگرر افرراد تجربره مريکننرد،

بحث

بنرررابراين افررررادي شرررادتر و از سرررالمت روان برررا تري

نقش میانجي گري شفقت خود در تأثیر ويژگيهراي

برخرروردار خواهنررد بررود .تمايررل افررراد برررون گرررا برره

شخصیتي بر مملررد هاي روانشرناختي از جملره مفراهیم

مررردمآمیررزي ،فعررال بررودن ،قاطعیررت و جرررأر منرردي

نرروين در مرصرره روانشناسرري مثبررت اسررت کرره در ايررن

مي باشد .حمايت اجتمامي که از طرف ديگرران ادرا

پژوهش مورد بررسي قرار گرفت.

ميکنند آنها را قادر ميسازد تا احساسار منفي خرود را

م ردل تحلیررل مسرریر در پاسررخ برره فرضرریه اول و دوم

تعديل و خوش بیني و شادماني بیشتري را تجربه نماينرد.

پژوهش نشران داد کره اثرر ويژگريهراي روان نژنردي و

اين افراد در طول روز با افراد بسریاري تعامرل مريکننرد،

برونگرايي بر شفقت خود و ويژگيهراي روان نژنردي،

که به نومي تخلیره هیجراني مريباشرد ،طري ايرن فرآينرد

برونگرايي و گشودگي نسبت به تجربه بر مملرردهراي

احساسررار ناخوشررايند تررا حررد زيررادي از افررراد فاصررله

روانشناختي مثبت معنادار است .يافتههاي ايرن فرضریه برا

مي گیرد .در افررادي کره ويژگري گشرودگي بره تجربره

و همررراران

دارنررد مناصررر انعطررافپررذيري چررون زيرکرري و بیررنش،

( )8771و آل -آسمي( )8759همسو ميباشرد .همچنرین

روشن فرري ،تصور فعال ،احساس زيبرا پسرندي ،توجره

با نتايج پژوهش میرزايي و حاتمي ( )5983و مظریم زاده

به احساسار درونري ،تنرو طلبري ،کنجرراوي ذهنري و

پارسي و همراران( )5937مبني بر رابطه مثبت و معنرادار

استقالل در قضاور به خوبي مشاهده ميشود ،اين افرراد

ويژگيهاي شخصیتي بررونگرايري و رابطره منفري روان

به خاطر تنو طلبي که در خود دارند ،ميتوانند همزمان

نژندي با شادکامي به صورر جزئي تر همسويي دارد.

ايده هاي مختلفي در رفتار خود ببینند ،بنرابراين هنگرامي

نتررايج پررژوهشهرراي پیشررین از جملرره ن ر

براي تببین تأثیر ويژگيهاي شخصیتي(روان نژنردي،

که با يک ناکامي روبرو ميشروند مسریرهاي مروازي برا

برررونگرايرري و گشررودگي برره تجربرره) بررر مملرردهرراي

مسرریر ناکررام شررده را طرري مرريکننررد ،بنررابراين احسرراس

روانشناختي مثبت بايد به مروارد زيرر اشراره کررد :افرراد

شرست کمتري را نسبت به افراد ديگر تجربه مريکننرد،

داراي ويژگرري روان نژنرردي برره خرراطر گرررايش تجربرره

تجربه احساس شرست کمتر به آنها اين نويد را ميدهد
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که در آينده نیز از مهده مشررالر برر مريآينرد و نگراه

تشخیص اين نرته کره تجرارب هرر شخصري ،بخشري از

آنها به آينده خوش بینانه خواهرد برود .احساسرار روان

انساني است ،مي باشد .بنابراين هنگامي

نژندگونه کمتر ،برونگرايي از ويژگريهراي مشرتر

برا

تجارب مشتر

که ويژگي هاي شخصریتي برا احسراس مراقبرت از خرود

شفقت خرود مري باشرد .چررا کره در مطالعرار مختلر

همراه شود ،ميتواند اثر مضامفي ايجاد کند کره فررد را

سطو پايین تر روان نژندي و میل به برقراري ارتبرا و

در برابر ناماليمار و شرستها محفوظ بدارد ،به منوان

انعطاف پذيري از همبستههاي شرفقت خرود برا معرفري

مثررال فرررد برررون گرررا بررراي محافظررت از خررود در برابررر

شررده اسررت نتررايج در خصررون مرردم معنرراداري تررأثیر

اضطرابهاي دريافت شده از محیب ،با توجه بره داشرتن

ويژگيهاي شخصیتي گشودگي به تجربه ،توافاپرذيري

مولفه حفاظت از خود سعي در برقراري ارتبراطي مروثر،

و وظیفه شناسي و شرفقت خرود برر مملرردهراي مثبرت

بدون استرس و شاد با ديگران ميکند .همچنرین شرفقت

روانشررناختي مرريترروان برره ايررن نرترره اشرراره نمررود کرره

خررود متضررمن خودآگرراهي تررأملي و مرراري از قضرراور

گشودگي به تجربره ،توافراپرذيري و وظیفره شناسري از

ميباشد ،بنابراين فرد هنگامي که سط با يي از شرفقت

ويژگیهرراي شخصرریتي هسررتند کرره تحررت تررأثیر موامررل

خررود را دارد ،نسرربت برره احساسررار ،باورهررا ،نگرررش و

فرهنگررري ،روانشرررناختي و خرررانوادگي قررررار گرفتررره و

نیازهرراي خررود نگرراهي همررراه بررا تامررل و در

دارد،

تأثیرگررذاري خررود را بررر شررفقت خررود و مملرردهرراي

اينگونه افراد در هنگام مواجهه با موقعیتهراي دشروار و
اسررترس زا مرريتواننررد بررا در

روانشناختي از دست ميدهند.

درسررت و متناسررز بررا

نتايج فرضیه سوم حاکي از آن بودکره شرفقت خرود

موقعیت به شیوهاي منطقي و با ارائه راه حلهاي مبتني بر

در ترررأثیر ويژگررريهررراي شخصررریتي روان نژنررردي و

تجربه و تفرر سعي در حرل مشررالر کررده و بنرابراين

برونگرايي برر مملررردهراي روانشرناختي مثبرت داراي

روحیه اي مضرام

در برخرورد مجردد برا مشررالر را

نقش میانجي گري است .هر چند نقرش میرانجي شرفقت

کسز کنند ،خودآگاهي ناشري از شرفقت خرود از ايرن

خود برین سرازههراي روانشناسري مثبرت و ويژگريهراي

جهت حائز اهمیت است که غیرقضاوتي بوده ،چررا کره

مرورد تأيیرد قررار گرفتره

وقتي خودآگاهي همراه با قضاور باشرد ،بنرابراين فررد،

اسررت(وي و همررراران8755 ،؛ کررامپوس و همررراران،

درگیر نشخوار فرري ميشرود کره بامرث ايجراد ماطفره

8751؛کانیاسررتي و همررراران )8759 ،و ايررن نقررش برره

منفي از جمله غم ،خشم و تنش در فررد مريگرردد ،دوم

منوان يک مبناي نظرري مريتوانرد شررلگیرري فرضریه

اينره فرد داراي ويژگري شرفقت خرود مريتوانرد بردون

نقش میانجي اين متغیر را تأيید کند اما به نظرر مريرسرد

ترررس از سرررزنش خررود برره مشرراهده خويشررتن خررويش

در جامعهاي به جامعهاي ديگر و از فرهنگي بره فرهنگري

بنشرریند و اينرررار برره او اجررازه مرريدهررد کرره الگوهرراي

ديگر و بسته به پیشايندهاي اين متغیر ممرن اسرت نقرش

ناسازگارانه افررار ،احساسرار و رفترار خرود را در

و

میانجي آن تقويت يا کراهش يابرد .در تبیرین يافترههراي

اصررال کنررد .اصررال الگوهرراي ناسررازگار افرررار و

فوا مي توان اذمران داشرت کره شرفقت خرود گشروده،

قالزهاي نامناسز ذهني ميتواند فررد را از آسریزهراي

مهربان و متاثر بودن در برابر رنجهراي شخصري ،داشرتن

رواني دور کند ،از آنجرا کره برخري از الگوهراي ذهنري

احساسررار مراقبررت و مهربرراني نسرربت برره خررود ،داشررتن

نامناسز اساس بیماريها از جملره افسرردگي و اسرترس

ديدگاه غیر قضاوتي در برابر شرستهرا و ناماليمرار و

هستند ،بنابراين هنگامي کره ايرن الگوهرا اصرال شروند

شخصیتي در مطالعار مختل

نقش میانجي شفقت خود در تأثیر ويژگيهاي شخصیتي بر مملرردهاي روانشناختي مثبت در دانشجويان دختر81/

مي تواند تاثیر زيادي برر روي سرالمت روان و شرادماني

متفاور صورر گیرد ترا نترايج قابلیرت تعمریمپرذيري

افراد داشته باشد .همچنرین طررز فررر مثبرت فرردي کره

بیشتري داشته باشد و نتايج آن با نتايج پژوهش حاضرر

شررفقت خررود دارد ،رضررايت از خررود و خرسررندي و

مقايسرررره گررررردد ،از مررررداخالر روانشررررناختي در

مهاررهاي سازگاري انطباقي همراه با آن ممررن اسرت

پژوهشهاي مشابه استفاده گردد تا يافتههاي مینيتري

برره حفررت انتظررارار خوشرربین در آينررده کمررک کنررد.

حاصل گردد ونقش متغیرهراي میرانجي ماننرد موامرل

توانايي فرد براي نگه داشرتن هیجانرار منفري دشروار در

اقتصررادي ،اجتمررامي ،سیاسرري و محیطرري ،بررر سررالمت

آگاهي غیر قضاوتي اش ،بدون هیچ گونه سرکوب و يرا

رواني دانشجويان دختر بررسي شود .همچنین پیشرنهاد

انرار جنبههاي منفي تجربه شخصي نیرز مريتوانرد مويرد

ميشودکه در مطالعرار آتري مرالوه برر ويژگريهراي

همراهي شفقت خود با ماطفه مثبت باشد و اينره فرردي

شخصرریتي و شررفقت خررود نقررش سرراير متغیرهررراي

که شرفقت خرود برا يي دارد ،هیجانرار و خلرا مثبرت

روانشناختي بر مملرردهاي مثبت روانشناختي بررسري

بیشتر و هیجانار منفي کمتري را تجربه ميکند .بنابراين

گردد .با توجه به نقش ويژگیهاي شخصریتي و شرفقت

مي توان گفت که شفقت خود ميتواند نقش میرانجي را

خررود بررر مملرردهرراي روانشررناختي مثبررت ،يیشررنهاد

بررین مملرردهرراي روانشررناختي مثبررت و ويژگرريهرراي

ميگردد ،آموزشهاي ترکیبي مبتني برر ايرن متغیرهرا،

شخصیتي داشته باشد.

به شیوهي تجربي بر گروه دانشجويان صورر گیررد و

اين پژوهش نیز برا محردوديت هرايي روبررو بروده
است که بايستي در تعمیم نتايج لحراظ شرود .پرژوهش

تررأثیر آن بررر روي مملرردهرراي روانشررناختي مثبررت
دانشجويان مورد بررسي قرار گیرد.

حاضر بر روي دانشجويان دختر در شهر اصرفهان و در
سررال  5939-39انجررام پذيرفترره و تفرراور جنسرریتي
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ملّرري مشررابه تحقیقررار آزمايشرري شررود .همچنررین در
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مديريت رفتار سازماني (مطالعره مروردي مردل پرنج
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